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Brzeziny Fest 2019

W

sobotę 8 czerwca na stadionie miejskim w Brzezinach odbyło się święto
Brzezin pod nazwą Brzeziny Fest 2019. Burmistrz Brzezin zdecydowała
o zmianie formuły zmieniając miejsce imprezy, a także nazwę. O godz.
14.00 prowadzący imprezę Marcin Mendelbaum zaprosił na scenę
burmistrz Brzezin Ilonę Skipor i przewodniczącego Rady Miasta Brzeziny
Grzegorza Maślanko prosząc o oficjalne rozpoczęcie imprezy.

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

„Zaczynamy Brzeziny Fest.
Od tej pory wszystkie organizowane imprezy będą miały przydomek Fest. Mam nadzieję, że dzisiejszym dniem
zapewnimy naszym mieszkańcom wiele atrakcji. Cieszę się, że mamy piękną pogodę i myślę, że wszyscy

mieszkańcy Brzezin, którym
dedykujemy to święto będą
mogli wybrać coś dla siebie.
Dzisiejsze święto nie byłoby
możliwe bez moich aniołków
z Centrum Promocji i wolontariuszy. Dziękuję dyrektor
CPiK Lilianie Arkuszyńskiej,
Wiolecie Stachurze i Jolancie

Lechowskiej - Białeckiej. Bez
nich ta impreza nie mogłaby się odbyć - powiedziała
burmistrz Brzezin Ilona Skipor. „Witamy w nowej odsłonie Dni Brzezin pod nazwą
Brzeziny Fest. Mam nadzieję,
że impreza pod nową nazwą
wyjdzie na plus, a Państwu

ISSN 1730-6817
życzę miłej zabawy – powiedział przewodniczący Rady
Miasta Grzegorz Maślanko.
Do włodarzy miasta dołączył
poseł na Sejm RP Roman Sasin „Dziękuję Pani Burmistrz
za zaproszenie. Cieszę się że
tutaj jestem z wami Mieszkańcy Brzezin,. Najważniejsze zawsze były i są dla mnie
Brzeziny. Po złożeniu ślubowania będę prawdziwym
posłem i pierwsze kroki po
ślubowaniu skieruję do gabinetu Pani Burmistrz. Życzę wszystkim mieszkańcom wszystkiego najlepszego w dniu święta Brzezin.
Do przyszłych wyborów pozostało 4,5 miesiąca, a jako

Cena 1,50 zł

poseł obiecuję dbać o sprawy Brzezin - mówił Roman
Sasin
Jako pierwsza na scenie zaprezentowała się Akademia
Sztuki Walki – Fight And
Win którą prowadzi sensei
Krzysztof Derach i Róża Derach - Gardocka. Członkowie
akademii zaprezentowali postawy, ciosy i techniki samoobrony, a także przykładowe
walki. Pokaz tańca towarzyskiego i formacji tanecznych
zaprezentowali uczniowie
Szkoły Tańca STEP DANCE
prowadzonej przez Krzysztofa Wegwerta. W ciągu blisko
20 - letniej działalności tancerze szkoły osiągnęli wiele

sukcesów na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.
Kolejnym lokalnym przedstawicielem, który zaprezentował się na scenie był zespół
„Co noc”, którego tworzą Artur Nogalski i Grzegorz Woźniakowski. Zespół gra własne
kompozycje bluesowo-rockowe. Po nim zaprezentował się
Gangband utworzony przez
Michała Stachurę, Marcina
Sieprackiego, Marcina Zalewskiego i Mariusza Walaka.
Zespół gra garażowy rock. Po
lokalnych amatorskich artystach scenę przekazano zawodowcom.
 CIĄG DALSZY STR. 2
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CIĄG DALSZY ze STR. 1
Wreszcie nadeszła chwila na
którą czekały nastolatki. 4
Dreamers to czterech utalentowanych wokalnie chłopaków, których pokochała cała
Polska. Maks, Mateusz, Tomasz i Kuba poznali się na
nagraniach The Voice Kids,
a połączyło ich zamiłowanie
do muzyki. Dla nieco starszych uczestników Brzeziny
fest wystąpił raper O.S.T.R posiadacz 7 platynowych i 6 złotych płyt, czterokrotny laureat Fryderyka. Razem z nim
na scenie wystąpił Grin który
wywodzi się z Brzezin. Chwile wytchnienia od muzyki zapewnił pełen skeczów program artystyczny kabaretu
„Kałamasz” tworzony przez
bywalców ławeczki telewizyjnego filmu „Ranczo” Bogdana
Kalusa i Sylwestra Maciejewskiego oraz Arkadiusza Nabera, którym towarzyszył przy
instrumencie Dariusz Szweda. Przed występem gwiazdy
wieczoru którym bez wątpienia był Don Vasyl i gwiazdy
cygańskiej pieśni scenę zajęła Marlena Karwacka wokalistka i autorka tekstów. Don
Vasyl wraz z gwiazdami cygańskiej pieśni na ponad dwie
godziny zawładnął sceną, terenem przed sceną i publicznością. Były cygańskie pieśni i nie tylko cygańskie tańce
i pląsy. Wielokrotnym bis-om
nie było końca.
Jesteście cudowni myślę że
w przyszłym roku będziemy
starać się, aby w Brzezinach
odbył się festiwal piosenki cygańskiej – mówiła burmistrz
Ilona Sklipor. Wiele jeździłem

po świecie, ale nigdy nie spotkałem tak wspaniałej publiczności jak w Polsce bo wy Słowianie macie serca polskie, ale
duszę cygańską – powiedział
Don Vasyl. Możliwości zatańczenia z wójtem brzezińskich
Romów Zdzisławem Bogusławskim nie odmówiła sobie
nawet burmistrz Ilona Skipor.
Po pięknym wieczorze cygańskim nadszedł czas na pokaz
tańczących światłem i dźwiękiem fontann. To co widzieli uczestnicy pokazu to nic
innego jak 12 tysięcy litrów
wody tańczących w takt muzyki. W celu ochrony zwierząt pokaz sztucznych ogni
zastąpiono pokazem tańczących fontann, który był ostatnim punktem imprezy Brzeziny Fest 2019. Warto dodać
o tym co się działo wokół sceny.
Dla dzieci wszystkie dmuchane zjeżdżalnie, baseny
z piłeczkami, kącik zabawy
z klockami, a także cukrowa wata i popcorn były bezpłatne, dlatego dzieci bardzo chętnie z tej formy zabawy korzystały. Klub Balonik
Kids Cafe prowadził kącik relaksacyjny, a brzezińscy harcerze przypominali zasady
udzielania pierwszej pomocy.
Członkowie klubu motocyklowego EBeeRy zaprezentowali swoje motocykle, a strażacy z OSP Brzeziny ćwiczenia najmłodszych strażaków
skupionych wokół Akademii Młodego Strażaka. Sekcja kulinarna stowarzyszenia Młodzi Duchem częstowała smakołykami. Dzięki
członkom Klubu Miłośników

Lotnictwa Ziemi Brzezińskiej
„Sky Team” można było zobaczyć motoparolotnie, a siadając przed komputerowym symulatorem lotów można było
poczuć się jak prawdziwy pilot. Pralnia Kalorii poprzez
ćwiczenia fizyczne zadbała o zrzucenie kalorii, a Big
Ben przeprowadzał konkursy
z zakresu wiedzy językowej.
Pysznymi krówkami i balonami kuszono na stosiku City
Net-u gdzie można było także otrzymać informacje o nowinkach związanych z telewizją internetową i Internetem.
Na stoisku łódzkiej Szkoły Mody Kosmetologii i Fryzjerstwa można było poprawić sobie makijaż a także zyskać nową fryzurę. Szkoła
językowa Cool School proponowała naukę języków obcych
podczas wakacyjnych kursów.
Były także informacyjno- promocyjne stoiska Radio Łódź,
Banku Spółdzielczego, Strefy Rowerowej i Środowiskowego Domu Samopomocy
prowadzonego przez Stowarzyszenie Ja- Ty – My. Z kolei w namiocie brzezińskiego
Centrum Promocji i Kultury animatorzy przeprowadzali konkursy dla dzieci i rozdawali upominki. Były także stoiska gastronomiczne, a także
handlowe gdzie można było
nabyć wiele przedmiotów. Tegoroczne święto Brzezin należy do udanych. Za sprawą
pięknej słonecznej pogody
i programowi impreza Brzeziny Fest przyciągnęła rekordową ilość publiczności.
FOTORELACJA STR. 3, 7-13
 GK

KOLEJNE WYDANIE
BIS 27.06.2019 r.
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Starostwo Powiatowe w Brzezinach • ul. Sienkiewicza 16 • 95-060 Brzeziny • tel./fax 46 874 11 11
www.powiat-brzeziny.pl • starostwo@powiat-brzeziny.pl • promocja@powiat-brzeziny.pl

Święto Powiatu Brzezińskiego

W

dniu 31 maja 2019r. obchodziliśmy Święto Powiatu Brzezińskiego. Tegoroczne
święto było również podsumowaniem III Spartakiady „7” Powiatów. Uroczystości
rozpoczęły się Mszą Świętą w Klasztorze Św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach.

Wręczanie nagród odbyło się
w Amfiteatrze im. Jana Pawła II. Pan Waldemara Buda
poseł na Sejm RP, Renata Kobiera Starosta Brzeziński i Roman Sasin wręczyli sportowcom puchary, statuetki oraz medale. Odbył
się występ finałowy uczestników Moniuszkowskich Warsztatów Muzycznych, którzy wspólnie ze Stanisławem Kiernerem zaśpiewali

pieśń „ Znasz li ten kraj” oraz
„ Prząśniczkę”. Artysta zaśpiewał także kilka utworów
z bogatego repertuaru operowego. Święto Powiatu Brzezińskiego zakończył koncert
INESS - gwiazdy disco polo.
Podczas uroczystości zostały odczytane listy z życzeniami i gratulacjami: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy, Pani Joanny Kopcińskiej rzecznika

prasowego rządu , Pana Jarosława Kaczyńskiego Prezesa Prawa i Sprawiedliwości oraz Pana Roberta Telusa
posła na Sejm RP. Szczególne podziękowania przekazujemy o. Damianowi proboszczowi parafii Św. Franciszka z Asyżu za udostępnienie
placu przy klasztorze franciszkanów w Brzezinach.
Sponsorami wydarzenia
byli: Powiatowe Centrum

Zdrowia w Brzezinach Sp.
z o.o., Maximus Broker Sp.
z o.o., Ubojnia Drobiu „ Piórkowscy” Jerzy Piórkowski
z siedzibą w Woli Cyrusowej,

Zakład Mięsny Ścibiorów Sp.
z o.o. z siedzibą w Ścibiorowie. Serdecznie dziękujemy
także DPS Dąbrowa, DPS
Brzeziny. Dyrekcji i uczniom

Zespołu Szkół Ponadgimnazialnych w Brzezinach oraz
wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego Powiatowego Święta.

IX Powiatowe Zawody Pierwszej Pomocy „Brzeziny” 2019

J

uż po raz dziewiąty, w dniu 3 czerwca 2019 roku odbyły się w Liceum
Ogólnokształcącym im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach Powiatowe Zawody
Pierwszej Pomocy - Brzeziny 2019. W konkursie brały udział trzyosobowe drużyny
reprezentujące wszystkie typy szkół podzielone na trzy kategorie: szkoły
podstawowe – grupy młodsze (klasy 1-6), szkoły podstawowe grupy starsze
(klasy7-8), gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. W zawodach uczestniczyło 54
zawodników oraz opiekunowie i kibice.

Młodzież musiała wykazać się wiedzą teoretyczną
– test jednokrotnego wyboru, sprawnością fizyczną – tor przeszkód, a także
umiejętnościami praktycznymi – trzy scenki dla grupy młodszej ze szkół podstawowych oraz cztery dla
pozostałych, podczas których należało wykazać się
umiejętnoś ciami pra ktycznymi podczas wykonywania resuscytacji krążeniowo oddechowej, umieć
wykorzystać automatyczny
defibr ylator zewnętrzny,
wiedzieć jak postępować
z osobą pod wpływem substancji psychoaktywnych,
ratować ofiarę wypadku
samochodowego, opatrzyć
osobę z amputacją kończyny górnej, zaopatrzyć skaleczenie i poparzenie oraz
udzielić pomoc y osobie
postrzelonej w brzuch.
Wszyscy uczestnicy zawodów wykazali się
ogromną wiedzą teoretyczną i praktyczną. Jednocześnie mieli okazję nauczyć

się więcej od osób, którzy
na co dzień zajmują się ratownictwem, a byli jurorami na zawodach.. Byli to
ratownicy z Powiatowego
Centrum Zdrowia w Brzezinach, pielęgniarki z Liceum Ogólnokształcącego
w Brzezinach i ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Brzez i na ch , p ol i c j ant z Ko mendy Powiatowej Policji w Brzezinach oraz strażak z Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach.
Oprócz rywalizacji
uczestnicy mieli do dyspozycji kilka interesujących
atrakcji: możliwość zbadania ilości tlenku węgla
w wydychanym powietrzu
(stanowisko Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzezinach),
zapoznania się ze sprzętem
motoparalotniarskim oraz
sprawdzenia się na komputerowym symulatorze lotu
(dzięki uprzejmości Klubu Miłośników Lotnictwa
Ziemi Brzezińskiej „Sky

Te am” ) , z ap oz nan i a s i ę
ze sprzętem i działalnością Związku Strzeleckiego
„Strzelec”, zapoznania ze
sprzętem strażackim, gry
i zabawy sportowe na naszym boisku. Dodatkowo
uczestnicy mieli do dyspozycji napoje chłodzące
i poczęstunek z grilla.
Zawody zakończyły się
zgodnie z planem około
godziny 14.00. Zwycięzcy
otrzymali puchary, medale
oraz dyplomy z rąk Burmistrza Miasta Brzeziny pani
I l ony Sk ip or, Pr z e wo d niczącego Rady Powiatu
pana Krzysztofa Bogdańskiego oraz przedstawiciela Powiatowego Centrum
Zdrowia. Wszyscy uczestnic y otrzymali nagro dy
ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Brzezinach, Powiatowe Centrum
Zdrowia w Brzezinach oraz
Firmę ALSEN.
Z or g an i z ow an e pr z e z
naszą szkołę wydarzenie,
wpisujące się w obchody
dnia dziecka, nie mogłoby

s i ę o dbyć b e z w sp arc i a
i zaangażowania następujących instytucji: ZHP Hufiec Brzeziny – pozyskanie
funduszy, wsparcie merytoryczne i organizacyjne,
Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach – ufundowanie pucharu, nagród
oraz wsparcie merytoryczne i organizacyjne, Starostwo Powiatowe w Brzezinach – patronat, ufundowanie nagród
i pu c h a r u , B u r m i s t r z
Miasta Brzeziny – ufund o w a n i e p u c h a r u , F i rma ALSEN – ufundowan i e n a g ró d , Pow i at ow a
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzezinach
– wsparcie mer ytor yczn e , Ko m e n d y Pow i at o wej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach i Komendy Powiatowej Policji
w Brzezinach – wparcie organizacyjne i merytoryczne, Szkole Podstawowej nr

1 – wypożyczenie sprzętu, pielęgniarki Liceum
i Szkoły Podstawowej nr 2
– wsparcie merytoryczne
i organizacyjne, ZS Strzelec – wsparcie organizacyjne, Klub Miłośników Lotnictwa Ziemi Brzezińskiej
– wsparcie organizacyjne.
Szczególne podziękowania należą się naszym absolwentkom Agacie Strzałk ow s k i e j i Nat a l i i St o czyńskiej oraz wszystkim
pracownikom szkoły i uczniom zaangażowanym
w organizację imprezy.
Zwycięzcy:
Kategoria – szkoły podstawowe grupa młodsza
1. SP nr 1 w Brzezinach
- Białobrzeski Patryk, Janiszewska Julia, Grodzka
Weronika;
2. SP Bogdanka – Rubaj
Julia, Nowaczyk Natalia,
Nowaczyk Aleksandra;
3. SP Bogdanka – Słowikowski Jakub, Korb el

Tomasz, Klepaczka Natalia.
Kategoria – gimnazjum
i starsze szkoły podstawowe
1. Gimnazjum Brzeziny
– Widulińska Marcelina,
Kujawiak Wiktoria, Zuzanna Juzwik;
2. Gimnazjum Brzeziny
– Jatczak Magdalena, Weronika Rosiak, Filip Wosik;
3. SP nr 1 w Brzezinach –
Gwis Natalia, Matuszewski
Kamil, Brzeziński Jakub.
Kategoria – szkoły ponadgimnazjalne.
1. XXIII LO w Łodzi –
Popławska Natalia, Jakub e k We ron i k a , Ja g i e ł ł o
Klaudia;
2. LO Brzeziny – Rubaszewska Julia, Marcinkowska Kamila, Niźnikowska
Anna;
3. LO Brzeziny – Skorupski Kacper, Lis Wiktoria,
Kalinowska Wiktoria.
Gratulujemy i zapraszamy za rok!
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Brzeziny uczestniczyły w akcji
„Jak nie czytam jak czytam”



W piątek 7 czerwca o godzinie 10:00 w Brzezinach rozpoczęła się IV edycja akcji „Jak nie
czytam jak czytam”. Organizatorem i pomysłodawcą tego ogólnopolskiego wydarzenia
jest miesięcznik „Biblioteka w Szkole”.

Corocznie w akcji bierze
udział ponad 2 tysiące placówek z całej Polski. Do tegorocznej akcji brzezińska filia Biblioteki Pedagogicznej
zaprosiła brzezińskie szkoły. Uczestniczyli w niej uczniowie wraz z nauczycielami z następujących placówek: Szkoła Podstawowa nr 2,

Szkoła Podstawowa nr 3, Zespół Szkół Specjalnych oraz
Liceum Ogólnokształcące
w Brzezinach. Akcja polega
na biciu przez uczniów z całej
Polski rekordu w liczbie osób
czytających w jednym czasie.
„Głównym celem jest promowanie czytelnictwa i budowanie pozytywnego wizerunku

książki. Uczniowie czytali bez
przymusu, każdy to na co ma
ochotę. W naszej akcji wzięło udział łącznie 808 uczniów
– mówi Małgorzata Bartnicka
kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach Filia w Brzezinach. Biblioteka
Pedagogiczna pragnie za naszym pośrednictwem złożyć
podziękowania za udział i pomoc w organizacji tej wspaniałej akcji bibliotekarzom
szkolnym. Dziękuję również
za pomoc w realizacji tego
przedsięwzięcia panom: Romanowi i Cezaremu Sasin.

 GK

Corocznie w akcji bierze udział ponad 2 tysiące placówek z całej Polski FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

REKLAMA

Serdecznie zapraszamy
PANIE i PANÓW

1/X/2018

GABINET
PEDIATRYCZNY
ul. Głowackiego 5
WIZYTY DOMOWE
Pediatra
Elżbieta Wodzyńska,
693 016 604

Przyjęcia na NFZ
w przychodni MEDICAL-MED
ul. Tulipanowa 8

Badanie
na prawo jazdy,
choroby
wewnętrzne,
lekarz sądowy,

Serdecznie zapraszamy do nowo rozbudowanej przychodni lekarskej
przy ulicy Tulipanowej 8 w Brzezinach,
w której przyjmują lekarze rodzinni:

Jadwiga Lenart, Maria Dubert,
Witold Enerlich i Jerzy Michalak,

lek med. Marian Sobkiewicz
Brzeziny, Piłsudskiego 37,
tel. 601 689 414

a także lekarze pediatrzy:
Elżbieta Wodzyńska, Maria Sass-Just,
Beata Gębora-Kowalska oraz Grażyna Michalak
Ponadto opiekę medyczną świadczą lekarze specjaliści
w poradniach specjalistycznych.
Zapewniamy duży parking.

WYTWÓRNIA
BETONÓW X-BET
- beton - pompowanie
- kruszywo drogowe
- stabilizacje
- kruszywa
- piasek
kcyjne

Atra

telefon: 510 297 490
e-mail: biuro@xbet.com.pl
Koluszki, Erazmów 18

USŁUGI BHP
I P.POŻ.

ALEXANDER-MED.

ceny!

Akupunktura i terapia manualna
– leczenie schorzeń kręgosłupa –
rwa kulszowa, barkowa, przepukliny
dysków, – nerwica i naruszenie snu –
skolioza u dzieci – bóle migrenowe
tel. (44) 714 68 75, tel. 601 226 862
95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 41
95-015 Głowno,
ul. Wojska Polskiego 10

5/I/2014

P.H. BARTEK
KOLUSZKI, ul. 11 LISTOPADA 63,
tel. 44 714 44 44, 44 714 03 12

Kontakt: (46) 875 26 04, 509 734 753

9/IV/2018

Aby skorzystać
z promocji
zamów okna
do 30 czerwca

SZKOLENIA
DLA PRACODAWCÓW
I PRACOWNIKÓW
INSTRUKCJE BHP,
OCENY RYZYKA,
POMOC W REALIZACJI
NAKAZÓW PIP
665-866-825
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Dzień Dziecka w Jordanowie

W

Jordanowie rodzi się nowa tradycja. Po raz
pierwszy tamtejsza Ochotnicza Straż Pożarna
zorganizowała Dzień Dziecka. Atrakcji tego dnia
dla najmłodszych nie brakowało.

Różne dmuchańce, kule
oraz stragany z zabawkami sprawiały wiele frajdy

dzieciom. Strażacy z OSP
Jordanów pokazywali m.in.
jak rozr ywa się w czasie

akc ji ratowniczej drzwi
w samochodzie. Prezentowali też swój nowy samochód któr y otrzymali z Komendy Powiatowej
Państwowej Straży z Brzezin w czasie obchodów Powiatowego Dnia Strażaka

w Jeżowie. W organizację
Dnia Dziecka włączyli się
też policjanci z Komendy
Powiatowej Policji w Brzezinach, którzy także pokazywali swoje wyposażenie
oraz informowali jak można wstąpić w szeregi policji.

Wsparcie strażakom udzieliły także lokalne Koła Gospodyń Wiejskich z Jordanowa i Eufeminowa. Nie
zabrakło więc kulinariów,
a także muzyki.
Kolejnym wydarzeniem
w Jord anow ie maj ą być

znane już wszystkim obchody Dni Jordanowa i Eufeminowa. Jak informuje prezes
OSP Jordanów – Krystian
Wojtyś, planowane są one
na przełomie lipca i sierpnia.
 TOM

Piracki Dzień Rodziny w Dąbrówce Dużej
Dzień Dziecka to bardzo radosny dzień dla wszystkich
dzieci, taki też był dla przedszkolaków ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowce Dużej,
gdzie odbył się Piracki Dzień
Rodziny.
Rodzice wraz z przedszkolakami przebrali się bowiem

za piratów i z niecierpliwością czekali na fantastyczną
przygodę. Nauczycielki zaczarowały salę, która zmieniła się w ocean i bezludną wyspę. Na wszystkich uczestników czekały niesamowite
przygody i moc wrażeń. Panie
w strojach pirackich dzielnie

przeprowadziły „małych piratów” do odnalezienia skrzyni ze skarbem. Wszystkim
konkurencjom towarzyszyła filmowa muzyka z „Piratów z Karaibów”. Zajęcia przygotowały Ewa Dzwonkowska
i Faustyna Domiziak.
 TOM

W niedzielę 16 czerwca o godz. 9.00 na stadionie miejskim
w Brzezinach rozpoczną się miejsko-gminne zawody
sportowo-pożarnicze. Zapraszamy do kibicowania.
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY BRZEZINY
W związku z ostrzeżeniami meteorologicznymi dotyczącymi znacznego wzrostu
temperatury i zapowiadanymi falami upałów, Wójt Gminy Brzeziny apeluje do
mieszkańców terenu całej gminy o bardzo oszczędne i racjonalne korzystanie z wody
podawanej siecią wodociągową oraz wykorzystywanie jej wyłącznie do celów socjalno
– bytowych.
Nadmierne zużycie wody na potrzeby podlewania trawników, ogródków lub
napełniania basenów itp. spowoduje większy jej pobór, co może skutkować przerwami
w dostawie wody lub całkowitym brakiem wody w sieci wodociągowej.
Prosimy o zrozumienie i zastosowanie się do niniejszego apelu w sposób
odpowiedzialny. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.
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13 CZERWCA 2019 | NR 15

7

13 CZERWCA 2019 | NR 15

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

8

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

13 CZERWCA 2019 | NR 15

9

13 CZERWCA 2019 | NR 15

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

10

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

13 CZERWCA 2019 | NR 15

11

13 CZERWCA 2019 | NR 15

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

12

13

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

13 CZERWCA 2019 | NR 15

Równo 5 lat temu Muzeum nawiązało współpracę z dr Lubomirą Tyszler z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Owocem wspólnych działań była konferencja
naukowa pt. „650-lecie Brzezin. Miasto zaginione – miasto odkryte”, której towarzyszyła wystawa pod takim samym tytułem. Materiały pokonferencyjne zebrano w publikacji
Brzeziny. Dzieje miasta i regionu. Studia Brzezinensia, vol. 1. Liczne prace archeologiczne, restauracyjne i konserwatorskie prowadzone ostatnimi laty w naszym mieście
przyniosły tak wiele spektakularnych odkryć, że przyjemną koniecznością stała się organizacja kolejnej konferencji i publikacja drugiego tomu Studiów... (planowana na
jesień br.). W przyszły czwartek i piątek, podczas dwudniowych obrad, będzie można dowiedzieć się m.in., że niepozorne umbo z kolekcji naszego muzeum jest zabytkiem
wyjątkowym w skali kraju, że wiekowa Fara z każdym zbitym fragmentem tynku odsłania frapujące tajemnice, że w XVI w. nasi przodkowie warzyli nie lada trunki - to tylko
kilka z całej gamy ciekawych referatów naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego, Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Muzeum Ziemi
Rawskiej. Serdecznie zapraszamy wszystkich brzezinian - nie tylko miłośników historii (szczegółowy program konferencji poniżej).
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OGŁOSZENIA DROBNE

MOTORYZACJA
AUTO-SKUP całe, uszkodzone,
502-592-035
SKUP AUT do 25 tys. Każdy stan.
Brzeziny, Słowackiego, 46 505 927
959
ZŁOMOWANIE samochodów,
500 484 727
SPRZEDAM ciągnik C330 z mostem
od ZETORA 1992 r. 6.000,- zł, na chodzie, 572 490 866

USŁUGI
ELEKTRYK - przyłącza, domy,
mieszkania, pomiary, uprawnienia
budowlane, 605-397-614
ROLETY! dzień/noc! żaluzje! plisy!
moskitiery! bogata oferta! gwarancja najniższych cen!, 501 144 475,
www.odslonka.pl
ROLETY, plisy, moskitiery do okien,
producent, 508-537-104
HYDRAULIKA, glazura, wykończenia 502-858-882
NAPRAWA okien PCV, regulacja,
wymiana szyb, 508 537 104
ELEKTRYK, alarmy, anteny, monitoring, napędy bramowe, www.instalmed.pl tel. 515-362-050
BUDOWA domów, 505 509 874
DCIEPLANIA budynków, 505 509
874 ,
PODDASZA, wykończenia wnętrz,
docieplenia budynków, 608 661 045
GŁADŹ I MALOWANIE, 531 484 914
DACHY kompleksowo, podbitki, docieplenia poddaszy, tel. 505 549 494
OGRODZENIA klinkier, granit, łupek, 604 543 817

OGŁOSZENIA DROBNE
PRANIE dywanów , obić tapicerskich i samochodowych, 606 495
830
OGRODZENIA-MONTAŻ, panele,
siatki, sztachety, 606 303 471
MASAŻ LECZNICZY, KLASYCZNY,
RELAKSACYJNY z dojazdem, 506
408 620
USŁUGI budowlane , remonty, docieplenia, 793 053 808
UKŁADANIE kostki brukowej i granitowej, 537 705 155
DACHY krycie papa termozgrzewalna, 500 33 50 60
REMONTY – MALOWANIE, GŁADŹ,
ZABUDOWA „KG”: 886 530 760,
603 873 303
REMONTY wykończenia wnętrz
kompleksowo, glazura ,zabudowy,
malowania 692 337 383
BUDOWA domów ,garaży, 783 117
546
PRANIE kanap i foteli, krzeseł, dywanów-Perfekcyjny dom, 887 258
364
WYKOŃCZENIA wnętrz, glazurnictwo, 606 711 067
OGRODZENIA, bramy. siatka, panele ogrodzeniowe + montaż,
503 572 046

PRACA
SZWACZKI – sukienki, 661 121 966
SZWACZKI-SUKIENKI zatrudnię ,
praca cały rok, 799-781-832
ZATRUDNIĘ murarzy i pomocnika,
603 872 901
ZATRUDNIĘ pracownika do młyna,
605 139 221
PRZYJMĘ pracowników ogólnobudowlanych, 508 811 107

OGŁOSZENIA DROBNE

PRZYJMĘ pracowników fizycznych
do obsługi maszyn stolarskich również do przyuczenia praca na terenie Brzezin, 504 010 550
ZATRUDNIĘ presera, 603 848 106
SZWALNIA zatrudni szwaczki oraz
prasowaczkę(a) stała praca, 693 426
098
POSZUKUJEMY pracowników do
rozbioru mięsa, 501 360 349
ZATRUDNIĘ murarzy, 604 543 817
PR A SOWAC ZK A , zatrudnię,
661 121 966
ZATRUDNIĘ prasowaczkę Brzeziny
,500 448 129
ZATRUDNIĘ szwaczkę, 604 433 179
ZATRUDNIĘ szwaczki do zakładu i chałupniczki. Praca stała,
691 125 693
ZATRUDNIĘ do zbioru truskawek.
Okolice Brzezin, 507 159 745
ZATRUDNIĘ pracownika do remontów palet. Pełen etat. Wysokie wynagrodzenie, 787 900 992
ZATRUDNIĘ kierowcę , kat C+E,
ADR, cysterny, kraj, stała praca, tel.
606 155 155
PRASOWACZKĘ, szwaczkę zatrudnię praca cały rok, 663 496
011 POMOC do krojowni zatrudnię,
516 61 986
ZATRUDNIĘ kierowcę w ruchu międzynarodowym, 501 038 542
ZATRUDNIĘ kierowcę kat.C ,codziennie zjazdy do domu i wolne weecendy. Transport krajowy,
607 804 655
SZKOŁA JĘZYKOWA BIG BEN
w Brzezinach i Rogowie zatrudni
ANGLISTĘ w roku szkolnym 2019/20,
atrakcyjne warunki, kontakt,

OGŁOSZENIA DROBNE

608 445 382 lub kontakt@bigbenschool.edu.pl
LOKALNA Firma budowlana zatrudni pracowników do prac wykończeniowych wnętrz, 883 868 170
ZATRUDNIĘ pracowników do prac
remontowo-budowlanych, 603 224
127
ZLECĘ szycie spodni damskich letnich, 605 994 450
ZATRUDNIĘ do obsługi wagopakowarki. Stawka dzienna 180 zł., tel.
kontaktowy, 594 184 065
DO ZBIORU borówki lub sprzedaży
608 268 734
PRACA W OPIECE w Niemczech,
666 826 912
ZATRUDNIĘ krojczego i pomoc
na krojowni. Praca przez cały rok,
602 611 435
POSZUKUJĘ fachowca do wykonania płota z kamienia łupanego
i ogrodzenia panelowego, 502 066
072 dzwonić po 17
FIRMA MKM zatrudni prasowacza
lub prasowaczkę na podreserkę,
601 590 796
ZATRUDNIĘ osobę do sprzątania
w godzinach popołudniowych,
502 219 299
ZATRUDNIĘ pracownika na stację
paliw w Paprotni, tel. 602 721 923 CV
e-mail: business-oil@moya.stacja.pl
ZATRUDNIMY Kierownika Budowy
w specjalności budowlanej lub
drogowej do Przedsiębiorstwa
Drogowego w Koluszkach. Prosimy
o przesłanie CV na maila e-mail:
pbdbuddrog@wp.pl tel.: 609 759
659 , 601 227 216

ZATRUDNIĘ pomocnika mechanika. Praca stała atrakcyjne wynagrodzenie. Możliwość zamieszkania na
miejscu, 505 27 436
ZATRUDNIĘ od lipca przy zbiorze
borówki amerykańskiej na plantacji na ul. Leśnej w Brzezinach dowozimy na miejsce, 605 660 573 lub
605 913 230
SZWACZKI Brzeziny, 500 448 129

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ mieszkanie w Brzezinach
może być zadłużone –płatne gotówką, 731 746 722
SPRZEDAM działki budowlane
przy ul. Głowackiego (uzbrojone),
602 259 432
POSIADAM mieszkanie do wynajęcia w bloku 46m2, 519 563 264
SPRZEDAM działki budowlane
w Brzeziny, 603 307 493
DOM sprzedam, 665 925 923
DO WYNAJĘCIA lokal 50,51m2
w Brzezinach, 668 171 283
SPRZEDAM dwie działki 3015m2
budowlane, 509 061 823
DZIAŁKI budowlane uzbrojone
o pow. 900,1200, i 2100 m sprzedam Brzeziny Okrzei, 501 034 069
SPRZEDAM mieszkanie 60,33 IV
piętro- Kulczyńskiego, 603 267 096
SPRZEDAM mieszkanie w blokach
60m2 II piętro 220tys., 731 746 722
SPRZEDAM działkę budowlaną
1,8ha Brzeziny przy ul. Łódzkiej,
731 746 722
DZIAŁKI budowlane 850m2 Polna
Brzeziny, prąd, woda, kanalizacja
508 301 005, 601 305 357

OGŁOSZENIA DROBNE
WYNAJMĘ powierzchnię 300m2
hala, biuro, socjal, winda, parking
Brzeziny ul. Łódzka 43, 508 301 005
DZIAŁKĘ 826 m2 ul. Malownicza,
sprzedam, 504 047 314,
DO WYNAJĘCIA budynek na działalność, 505 747 908
SPRZEDAM dom w Tworzyjankach
603 307 493, 607 047 157
SPRZEDAM dom w Koluszkach,
602 342 180, 518 246 015
MIESZKANIE do wynajęcia-2 pokoje i łazienka, 502 778 947
SPRZEDAM mieszkanie w bloku
50m, tel. 606 538 127
TANIE działki, 668 267 570
WYNAJMĘ M4 w części umeblowane. Dostępność od 1.08 2019
.Osiedle Przedwiośnie 2 piętro,
509 541 665
MAM do wynajęcia mieszkanie,
663 742 879
SPRZEDAM
kawalerkę
w Brzezinach, 667 580 783
WYNAJMĘ na działalność powierzchnia 50m2 ul. Głowackiego
30, 661 058 110
KWATERY pracownicze, 662 089
398

RÓŻNE
NAGROBKI-PIWNICE Brzeziny
ul. Krakówek 34, Wojciechowski,
503 491 722
SPRZEDAM rowery, pralkę , sofy, biblioteczkę, szafki kuchenne ,dywany, materac przeciwodleżynowy, butle gazowe turystyczne, 694 884 692
ZAPRASZAMY DO
N O WO
OTWARTEGO SKLEPU z torbami Św.
Anny 16
DO zbioru borówki 790 650 064

REKLAMA

wyrób renowacja mebli
i stolarki budowlanej.
Schody, podłogi,
architektura ogrodowa,
790 214 274,
793 079 877

23/I/2018

ODSZKODOWANIA,
POWYPADKOWE
WINDYKACJA,
NALEŻNOŚCI
WSZELKIE SPRAWY,
MAJĄTKOWE

AGENCJA
DETEKTYWISTYCZNA
CZAPNIK & PARTNERZY

SPRAWY KARNE, CYWILNE,
ROZWODOWE,
POSZUKIWANIE OSÓB,
MIENIA I MAJĄTKU DŁUŻNIKA

ul. Sienkiewicza 10/12 lok. 5, tel. 663 742 876

Aby przekonać się ile możesz zyskać powierzając nam swoją sprawę,
przyjdź z umową i porównaj warunki!

Biuro rachunkowe prowadzone przez biegłego rewidenta
i doświadczony zespół świadczy usługi w zakresie:
- prowadzenie pełnej księgowości (kh)
- obsługa kadrowo płacowa
- doradztwo podatkowe i biznesowe
- sporządzanie analiz, biznes planów
i innych raportów zgodnie z potrzebami Klienta
- audytu i sprawozdawczości finansowej

Kontakt:
Gabriela Gabara-Pawlak, 506 188 000,
sekretariat@audyt4you.pl

17/VIII/2017

Prace
w drewnie,

Firma J.Kuś zaprasza do korzystania ze swoich usług
Oferujemy:
Dwudaniowe obiady serwowane od poniedziałku do piątku w jadłodajni
przy ul. Sienkiewicza 22 w Brzezinach w wersji:

tradycyjnej - 10 zł
dietetycznej - 12 zł
XXL (z podwójną porcją mięsa) - 14 zł
Instytucjom i zakładom pracy oferujemy bezpłatny dowóz.
Jadłospis aktualizowany codziennie na www.jankus.com.pl
Usługi cateringowe w miejscu wskazanym przez klienta (dostępna opcja z obsługą).
Dowozimy również zamówione potrawy do prywatnych mieszkań.
Imprezy okolicznościowe organizowane w naszych lokalach - chrzciny,
komunie, uroczystości jubileuszowe i firmowe, konsolacje, itp.
Własne wyroby garmażeryjne w szerokim wyborze dostępne na naszym stoisku w sklepie przy ul. Sienkiewicza 22 w Brzezinach.
zamówienia: telefonicznie pod nr. 695 638 286, 783 985 926, mailowo: kontakt@jankus.com.pl
osobiście: 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 22
Pełna oferta na www.jankus.com.pl
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XII sesja Rady Miasta Brzeziny

P

rzed rozpoczęciem obrad głos zabrała burmistrz Ilona Skipor. Pogratulowała sukcesu
trenerce brzezińskich zawodniczek hokeja na trawie, które obroniły tytuł Mistrzyń
Polski i wręczyła symboliczny bukiet kwiatów. Następnie przewodniczący Rady
Miasta odczytał porządek obrad.

Sprawozdanie z działalności
burmistrza z prac między sesjami
3 maja odbyły się uroczystości święta Konstytucji 3.
Maja; 6 maja burmistrz spotkała się z marszałkiem ws.
możliwości pozyskania środków finansowych dla miasta;
7 maja miało miejsce posiedzenie komisji mieszkaniowej; 12 maja w Parku Miejskim odbył się Piknik rodzinny w ramach Dni Otwartych
Funduszy Europejskich, wydarzenie było dofinansowane; 13 maja o godz. 22 na terenie miasta burmistrz wraz
z radnymi i audytorem omawiali projekt montażu oświetlenia w ramach programu
SOWA, w dniach 17-22 maja
burmistrz wraz z radnymi
i urzędnikami była w Saint-Alban, byli tam również
przedstawiciele z włoskiego
miasta partnerskiego Salgareda, na miejscu podpisano porozumienie o dalszej współpracy; 21 maja po obfitych
opadach zwołano posiedzenie
sztabu kryzysowego, na którym dyskutowano na temat
sytuacji i o dalszych decyzjach
powiadomiono Wojewódzkie
Centrum Zarządzania Kryzysowego i wojewodę łódzkiego, 7 czerwca przekazany będzie wniosek o przekazaniu środków finansowych;
22 maja burmistrz wraz z Kamilem Wiaderkiem odebrała

z rąk wojewody i komendanta wojewódzkiego straży promeę na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego, dofinansowanie na kwotę
460 000,00 zł; 22 maja wybrano wykonawcę na zadanie
utworzenia 43 miejsc w żłobku - PPHU Sobut Grzeszczak Oktawian na kwotę 2
590 942,87 zł; 24 maja doszło
so sprzedaży nieruchomości
o powierzchni 1491m2 przy
ul. Wojska Polskiego za kwotę 65 497,50 zł brutto; 27 maja
po postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę na rozbudowę i przebudowę budynku głównego Muzeum Regionalnego w ramach
zadania Zaginione miasto stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobu
kulturowego miasta Brzeziny,
wybrano firmę AMER-BUD
s.j. z Konstantynowa Łódzkiego na kwotę 2 299 099 zł brutto; 28 maja burmistrz spotkała się z przedstawicielami EKO-REGIONU; 29 maja
odbyło się spotkanie z przedstawicielami WUPRINŻ S.A.
wykonawcą remontu kanału
burzowego.
W kolejnych punktach radni odnosili się do prac burmistrza, dopytywali o szczegóły.
Dyskusję zdominował temat
zalania miasta po obfitych
opadach deszczu. Burmistrz
wyjaśniała, jak trudna jest sytuacja odprowadzania wód

opadowych w Brzezinach,
razem z radnymi omawiali
możliwości zapobiegania kolejnym tego typu wydarzeniom. Na sytuację ma między
innymi wpływ sposób wykonania remontu kanału deszczowego, ale również współczesny sposób zagospodarowywania przestrzeni miejskiej
poprzez betonowanie jak największej ilości miejsc, co zakłóca gospodarkę wodną.
W punkcie 9 prezesi przedstawiali ocenę funkcjonowania spółek miejskich. Kolejno
głos zabierali: prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., prezes
Zakładu Usług Komunalnych
Sp. z o.o. Prezes Katarzyna
Wijata mówiła, że najważniejsza informacja dotycząca PEC
to ta, że spółka po raz pierwszy odnotowała stratę, która
wynosi 231 010,87 zł. Wynik
ten spowodowany jest przede
wszystkim brakiem mian stawek za ciepło, brakiem sprzedaży mieszkań, wzrostem
kosztu opału, opłatami podatkowymi, zwiększeniem wydatków na fundusz reprezentacyjny spółki i miasta. Spółka planuje przeprowadzenie
audytu wewnętrznego, który
ma odpowiedzieć na pytania,
dlaczego znalazła się w takiej
sytuacji. Prezes Ewa Mądra-Chojka omawiała stan TBS

pod względem finansowym
i kadrowym. Wyjaśniała również czym spółka zajmuje się
w swojej działalności. Podkreślała, że liczebność załogi remontowej nie pozwala
na duże remonty we własnym
zakresie, a takie są potrzebne,
co wynika z braku pracowników. Kapitał spółki na 31
grudnia wynosił 8 830 000 zł.
Zatrudnionych obecnie jest 5
omiataczy, 2 panie sprzątające, 7 osób w roli konserwatorów. Spółka posiada 560 zasobów mieszkaniowych, 49 lokali użytkowych.
Prezes Janusz Cywiński
przedstawił strukturę sprzedaży w ZUK, która wyglądała następująco: sprzedaż wody
przyniosła straty na poziomie
45 054 zł, ścieki oczyszczone
i odprowadzone siecią 3782
zł zysku, ścieki oczyszczone i odprowadzone beczkami
asenizacyjnymi 442 818 zł zysku. Ogółem zysk spółki netto
wyniósł 370 416 zł.
Punkt 11 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2018 rok
Agnieszka Guzek z Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia referowała dane.
W czerwcu ubiegłego roku

wprowadzono podwyżkę za
gospodarowanie odpadami,
która nie przyniosła zakładanych zysków. W tym roku
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o utrzymywaniu
porządku i gospodarowania
odpadami. Zmiany przeniosą się na naszą gospodarkę
miejską. To przede wszystkim
zmiana wszystkich uchwał
śmieciowych. Zmiana systemu gospodarowania odpadami, które będą wprowadzone
najpewniej od września. Nastąpi zmiana stawki, trwa liczenie kosztów zmian. Zmiany zostaną wprowadzone
w częstotliwości odbioru odpadów szkła.
W punkcie 12 dwie przedstawicielki referowały informacje na temat funkcjonowania Środowiskowego Domu
Samopomocy w Brzezinach.
Miejsce to jest dedykowane
osobom chorym psychicznie, z upośledzeniem umysłowym i z innymi zaburzeniami czynności psychicznych.
ŚDS dysponuje 30 miejscami
dla podopiecznych. W listopadzie z oferty korzystało 30
podopiecznych, w grudniu ze
zmiennymi danymi 24 osoby.
Dotacja dla ŚDS wyniosła 96
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738 zł, kwota nie została wydatkowana w pełni, pozostała suma została zwrócona.
Obecnie z oferty korzystają 23 osoby, które regularnie
uczestniczą w zajęciach. Jest
to miejsce szczególne, w którym pracownicy dają poczucie bezpieczeństwa, szacunku
i trwanie w poczuciu godności. Jest tygodniowy plan zajęć, w którym przewidziano
m.in.: trening kulinarny, higieniczny, terapię plastyczną, rehabilitację, gimnastykę
umysłu. Podopieczni to osoby w wieku od 23 do 88 lat.
Uczestnicy korzystają z transportu, który jest do dyspozycji: rano około godz. 9, po południu około godz. 15.
W bloku uchwał rada obradowała m.in. nad przyznaniem dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich
i restauratorskich przy obiekcie zabytkowym z wyposażeniem kościoła pw. Św. Anny,
czy Kościoła pw. Świętego
Krzyża w Brzezinach.
Całość dostępna pod adresem internetowym: www.youtube.com/user/umbrzeziny
 JLB

REKLAMA

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY
informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miasta Brzeziny wywieszony jest wykaz niezabudowanej nieruchomości położonej
w obrębie 8 miasta Brzeziny przy ul. Sportowej, oznaczonej jako działka nr: 2937
o pow. 424 m², dla której w Sądzie Rejonowym w Brzezinach jest prowadzona księga
wieczysta: LD1B/00042130/97, przeznaczonej do oddania w użyczenie.
Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od dnia 11 czerwca 2019 r. do 2 lipca 2019 r.

REKLAMA

HENRYKÓW 3,
tel.691865091;
46-874-11-12

WĘGIEL i EKOGROSZEK POLSKI
(WYSOKOKALORYCZNY,
NISKA ZAWARTOŚĆ POPIOŁU)
Dowóz

ZŁ/TONĘ
GRATIS !!!

24.06.2019 r. w godz. 9:00 do 17:00 : Osiny - Dmosin.
25.06.2019 r. w godz. 8:00 do 16:00 : Tworzyjanki 2,
Rochna.
28.06.2019 r. w godz. 8:00 do 12:00 : Rogów PKP.

1/I/2011

CENA OD 840
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AUTOPROMOCJA

Bezpłatne szkolenia w ZUS
14 czerwca o godz. 9.00 w Biurze
Terenowym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Brzezinach,
ul. Głowackiego 43 (sala konferencyjna) odbędzie się bezpłatne szkolenie dot. renty rodzinnej
z tytułu nauki. 24 czerwca o godz.
10.00 zaplanowano szkolenie poświęcone zasadom ustalania prawa do zasiłku macierzyńskiego.

27-30.06. rajd „Szpiknik” połączony z Dniem Dawcy Szpiku (dokładna data w późniejszym terminie)
06.07. rowerowy rajd nocny we współpracy z „Andrespol Aktywnie” (również Nordic Walking)
21.07. spływ kajakowy
04.08. rajd „szlakiem Mariawitów” we współpracy
z Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym
22.09. rajd „Wojennym szlakiem” we współpracy
z Oddziałowym Biurem Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi
Od wiosny do jesieni – popołudniowe przejażdżki rowerowe (we wtorki dla rodzin z dziećmi,
w czwartki dla zaawansowanych rowerzystów).
W październiku sprzątanie cmentarzy wojennych
i wyznaniowych.
Więcej informacji na
www.facebook.com/StrefaRowerowaBrzeziny/
oraz na http://s-r-b.pl/.
BIS BRZEZIŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY
Wydawca: Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny, tel. 46 874 31 31, e-mail: bis@cpik-brzeziny.com.pl, www.brzeziny.pl
Redaktor naczelny: Michał Wodzyński
Ogłoszenia są przyjmowane pn. - pt.- w godz. 8.00–16.00
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów i zmian treści nadesłanych tekstów. Skład komputerowy: Michał Wodzyński
Druk: Polska Press Grupa
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Procesja Bożego Ciała
Procesja Bożego Ciała w tym
roku w yr uszy w czwartek 20 czerwca po mszy św.
o godz. 11 z kaplicy parafii
pw. Najświętszej Maryi Panny

Częstochowskiej. Trasa procesji będzie wiodła ulicami
Głowackiego Modrzewskiego, Lasockich, przez plac Jana
Pawła II i Kościuszki, aż do

Uwaga na upały
kościoła farnego. Przewidziano 2 ołtarze na ulicy Głowackiego, u sióstr Bernardynek
oraz na ul. Kościuszki.
 TOM



Synoptycy i lekarze ostrzegają przed upałami, które nie tylko są męczące ale także niebezpieczne
zwłaszcza dla osób starszych i dzieci.

Wybierz swój projekt i zagłosuj!



Budżet obywatelski został wymyślony po to, aby mieszkańcy mogli mieć
bezpośredni wpływ na to jakie zadania będą wykonywane w ich miejscowości,
czy najbliższej okolicy.

W tym roku po raz pierwszy
mieszkańcy powiatu brzezińskiego mogą głosować na
wybrany przez siebie projekt w ramach puli powiatowej budżetu obywatelskiego
województwa łódzkiego. Do
głosowania zostało dopuszczonych 11 projektów z puli
powiatowej i jeden z puli wojewódzkiej.
Projekty z puli wojewódzkiej to: „Budowa czterech
bezpiecznych przejść dla pieszych przy ulicach Modrzewskiego i Okrzei w Brzezinach”
oznaczony symbolem W- 22.
Projekt zakłada budowę trzech przejść zlokalizowanych na ul. Modrzewskiego oraz jednego w ulicy
Okrzei. Wszystkie budowane przejścia zostaną wyposażone w inteligentny system
aktywnego przejścia dla pieszych z doświetleniem obejmujący montaż słupa oświetleniowego i opraw świetlnych
z wertykalną optyką, montaż
i uruchomienie układu doświetlenia przejścia w postaci kierunkowego detektora
termicznego, sterownika, aktywnego znaku D-6 (pulsar),
elementów aktywnych takich
jak kocie oczy i listew LED
zamontowanych w chodniku. Przejścia zostaną ponadto
wyposażone w pasy w technice chemoutwardzalnej.
Koszt przedsięwzięcia, który bez wątpienia przyczyniłby

się do poprawy bezpieczeństwa szacowany jest na ponad
330 tys. złotych i pochodzić
będzie z budżetu samorządu
województwa łódzkiego.
Projekty z puli powiatowej
to:
1. Pierwsza Biesiada Jeżowska – kod EBR 01
2. Na spacer z mapą do lasu
– Rogów - kod EBR 06
3. „Bliżej nieba” – wycieczka dla osób niepełnosprawnych – kod EBR 07
4. Poznaj powiat seniorze –
kod EBR 08
5. Zarys dziejów Jeżowa –
lekcja historii lokalnej z okazji 885-lecia Jeżowa – Kod
EBR 10
6. Rajd „Przez Moskwę na
Syberię”- Kod EBR 11
7. Po czyt aj mi mamo
o pszczołach – kod EBR 13
8. Spartakiada Sołecka –
kod EBR 14
9. „Latawcowy zawrót głowy” – piknik dla dzieci i młodzieży propagujący sporty
powietrzne z profesjonalnym
pokazem motoparalotniowym – Kod EBR 16
10. „Pamiętamy! Dziękujemy! – historyczna podróż
z kamerą po Powiecie Brzezińskim – kod EBR 18
11. Szlakiem zabytkowych
dworów i pałaców powiatu
brzezińskiego - kod EBR 19
Zasady głosowania na wybrane zadanie w ramach budżetu obywatelskiego są

proste. Głosowanie odbywa się na specjalnych kartach, które są dostępne w wyznaczonych punktach. Na terenie powiatu brzezińskiego
są to Biblioteka Pedagogiczna w Brzezinach przy ulicy
Konstytucji 3 Maja 5 oraz siedziba Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w Rogowie przy ulicy Wojska Polskiego 9. Tam można oddać
głos. W tym roku niestety
nie można głosować w formie elektronicznej. Swój głos
mogą oddać jedynie osoby
dorosłe, które w dniu głosowania mają ukończone 18
lat. Ważne aby na karcie wpisać prawidłowy kod zadania z puli wojewódzkiej i powiatowej. Na karcie nie może
być skreśleń ani dopisków, to
spowodowałoby jej nieważność. Dlatego jeśli się pomylimy podczas wypełniania, kartę trzeba wypełnić jeszcze raz
od początku.
Głosowanie trwa do 26
czerwca 2019 r. To nie jest
zbyt długi okres, dlatego nie
odkładajmy głosowania na
później. Dzięki naszej inicjatywie okolica w której żyjemy może się zupełnie zmienić. Oddając swój głos na
wybrane zadanie mamy moc
sprawczą wprowadzenia pozytywnych zmian w naszym
środowisku.

 TOM

Święto Wolnych Książek
2 czerwca to tegoroczna data
Święta Wolnych Książek. Wydarzenie to swą historią sięga roku 2003, a jego celem
jest promowanie nieodpłatnego przekazywania książek
poprzez pozostawianie ich
w miejscach publicznych, jak
również w miejscach celowo utworzonych, by znalazca
mógł je przeczytać i przekazać dalej.

W tym roku Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach postanowiła w sposób
szczególny uczcić to wydarzenie. Przy wejściu do Oddziału dla Dzieci pojawił się regał z książkami, które można
wziąć ze sobą do domu dając „im drugą szansę” Obok
wyeksponowane są też hasła promujące czytelnictwo
m.in. „Czytam, by zebrać siły

do nowych wyzwań”, „Czytam
dla piękna języka”, czy „Dzięki
książkom mogę przeżyć coś,
czego na pewno bym nie przeżył”.
W związku z tym wydarzeniem zaplanowano też prelekcję pod hasłem „Rola książki
w życiu dziecka”, na które Oddział dla Dzieci zaprasza zainteresowane grupy.

 TOM

Aby zaradzić upałom włodarze Brzezin wsp ólnie
z Ochotniczą Strażą Pożarną w Brzezinach podjęli decyzję o rozstawieniu kurtyn
wodnych na pasażu przy ul.

Konstytucji 3 Maja w Brzezinach. Bez wątpienie kurtyny
są atrakcją przede wszystkim
dla dzieci, które przebiegając pod strumieniami kropli
wody szukają ochłodzenia.

17

Zdarzają się przypadki, że
i ochłodzenia szukają dorośli.
W najbliższym czasie Brzeziny wzbogacą się o ramkę
wodną do tworzenia mgły
wodnej. Jest to profesjonalne
urządzenie o wiele bardziej
ekonomiczne i funkcjonalne
niż kurtyna wodna. Zużycie
wody wynosi zaledwie 40 litrów na godzinę, a tworzona
mgła wodna nie przypomina deszczu i jest bardzo przyjemne w upalny dzień. Zakupiona przez Zakład Usług
Komunalnych sp. z o.o.
w Brzezinach ramka zamontowana zostanie na pasażu,
a gdy urządzenie się sprawdzi miasto zakupi drugą, która zamontowana zostanie na
placu Jana Pawła II. 
 GK

Drodzy Mieszkańcy
Ze względu na plagę kleszczy i komarów, w dniach 18 – 19 czerwca
2019 r. zostanie przeprowadzona dezynsekcja na terenach zieleni
w otoczeniu krytej pływalni oraz w parku miejskim. W tych dniach prosimy
o zachowanie ostrożności i omijanie tych miejsc w celu wyeliminowanie
zatrucia organizmów ludzkich i własnych pupili.

18
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Rowerem przez łódzkie


W niedzielę 9 czerwca Strefa Rowerowa Brzeziny wraz z Lokalną Grupą Działania
„STER” zorganizowała rajd na orientację „Azymut na łódzkie” dofinansowany ze środków samorządu województwa łódzkiego.
Patronat nad tym wydarzeniem objął marszałek województwa łódzkiego Grzegorz
Schreiber, starosta brzeziński
Renata Kobiera , a także „BIS”.
Start i metę zaplanowano
przy świetlicy w Woli Rakowej, zmodernizowanej dzięki
dofinansowaniu przez LGD
„STER”. Podobnie większość
punktów, które na trasie mieli znaleźć rowerzyści były to
miejsca, które LGD w jakiś
sposób dofinansował. Były
to m.in. świetlice wiejskie,
GOK-i, place zabaw, czy parki. Przewidziano tu dwie trasy 20 km dla rodzin z dziećmi, gdzie należało znaleźć
10 z 20 zaznaczonych punktów i 80 km, gdzie trzeba było
znaleźć wszystkie punkty.

Rajd na orientację „Azymut na łódzkie” ŹRÓDŁO: LGD STER

Był to już 3 rajd na orientację zorganizowany przez Strefę Rowerową Brzeziny ŹRÓDŁO: LGD STER

Start i metę zaplanowano przy świetlicy w Woli Rakowej ŹRÓDŁO: LGD STER
Jeden z nich zlokalizowano
też w Brzezinach. Był to pomnik upamiętniający zwycięstwo nad faszyzmem na rogu
ulic Piłsudskiego i Danuty
Siedzikówny „Inki”. Z okazji rajdu przygotowano liczne
okolicznościowe gadżety, które otrzymywali jego uczestnicy. Każdy z 70 startujących w rajdzie, gdyż tyle osób
zgodnie z założeniami miało
wziąć udział w rajdzie, był też

ubezpieczony.
Był to już 3 rajd na orientację zorganizowany przez Strefę Rowerową Brzeziny. Cieszył się on dużym zainteresowaniem i jak informuje
prezes Strefy – Krzysztof Wątorowski, kolejny planowany
będzie za rok. Najbliższa rowerowa eskapada ma mieć
na celu rejestrację dawców
szpiku kostnego oraz komórek macierzystych. Szczegóły

wkrótce pojawią się na stronie www.s-r-b.pl oraz na profilu strefy na Facebooku. Organizacja ta zachęca też do
głosowania na swój projekt
z budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego, którego
celem jest wytyczenie trasy
„Szlakiem zabytkowych dworów i pałaców powiatu brzezińskiego” - kod EBR 19.
 TOM
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Zbigniew Zamachowski dla św. Anny

W

niedzielę 9 czerwca o godz. 16.00 w kościele św. Anny w Brzezinach ks. Bogumił
Walczak odprawił uroczystą mszę św. w intencji mieszkańców Brzezin, grupy
wsparcia AA, dla których kościół św. Anny jest kościołem patronalnym oraz
darczyńców, którzy od lat wspierają remont tego zabytkowego kościoła.

Andrzej Cieślik z Komitetu
Odnowy Kościoła św. Anny
powitał specjalnych gości
wśród których znaleźli się
Zbigniew Zamachowski oraz
Teresa Lipowska i Joanna
Zasada „Noemi”. „Od chwili powołania Komitetu Odnowy Kościoła św. Anny co
miało miejsce w 2004 roku
małymi krokami staramy się
przywrócić tę świątynię do
pełnej funkcjonalności. Pozostała konserwacja ołtarza
głównego. Mensa ( podstawa
ołtarza) została już wykonana. Jak zapewnia konserwator niebawem będzie wykonana predella - podstawa
nastawy ołtarzowej. W tym
roku przypada 300- lecie

wybudowania kościoła św.
Anny. Komitet w ystąpił
o dotację do Miasta Brzeziny o dofinansowanie remontu dolnej części ołtarza,
a na konserwację nastawy –
górnej części ołtarza złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi ( na
80 tys. zł). Otrzymanie dotacji zapewniłoby zakończenie
prac konserwatorskich ołtarza głównego, do którego
obrazy ją już odnowione.–
mówił Andrzej Cieślik.
Po dczas mszy św. goście odczytali modlitwę powszechną oraz zebrali tacę
od wiernych. Po mszy św.
Zbignie w Z amachowski
przeprowadził rozmowę

z gośćmi, których zaprosił
do Brzezin. Po Małgorzacie
Kożuchowskiej, Andrzeju
Grabowskim, Annie Dymnej
i Piotrze Polk, z zaproszenia
Zbigniewa Zamachowskiego do brzezińskiego kościoła
św. Anny skorzystały aktorka teatralna i telewizyjna Teresa Lipowska oraz poetka
Joanna Zasada Noemi. „Jest
mi bardzo miło, że mogę tutaj być z Państwem. Ponieważ nie lubię przyjeżdżać
z pustymi rękami w prezencie przywiozłam dwa wiersze
napisane specjalnie dla Państwa o kościele Świętej Anny
jako prezent dla każdego
z uczestników dzisiejszego spotkania – powiedziała

poetka Joanna Zasada prosząc Teresę Lipowską o ich
odczytanie.
„Brzeziny znałam od dawna, gdyż 12 lat mieszkałam w Łodzi. Jest mi bardzo
przyjemnie, że mogę z Państwem tutaj dzisiaj być – powiedziała Teresa Lipowska.
Podczas blisko godzinnego spotkania jego uczestnicy
mogli dowiedzieć się wielu
ciekawych informacji o życiu i zawodzie aktorki Teresy Lipowskiej. Pełna humoru
Teresa Lipowska w bardzo
naturalny sposób otwierała
się przed publicznością udowadniając, że każda grana
przez nią postać ma bardzo
wiele z niej samej. Ta znakomita aktorka głównie drugoplanowa znana chociażby
jako sierżant Danuta Pawlak w „Rzeczpospolitej babskiej”, Bigielowa z „Rodziny

Połanieckich”, czy też Barbara Mostowiak z „M jak miłość” bez trudu udowodniła, że jest wyjątkowo sympatyczną osobą. Rola babci
Mostowiakowej jej osobiście
jest bardzo bliska i chciałaby, aby taka była każda babcia. Uczestniczący w spotkaniu mieli niepowtarzalną
możliwość zadawania pytań zarówno aktorom jak
i poetce. Niełatwy zawód aktora wymaga nie tylko zapamiętywania tekstu, który teraz trzeba mówić bez podpowiedzi suflera, ale kwestie
musza być grane bez względu na sytuację rodzinną aktora. Poetka Joanna Zasada
pisze głównie wiersze białe. Na koncie ma już pięć
wydanych tomików wierszy. Wiersze tworzy bardzo
spontanicznie pod wpływem
tego co widzi. Widziany

obraz zapamiętuje i po zamknięciu oczu zamieniany obraz przetwarza na pojedyncze słowa, myśli, a nawet frazy, które później łączy
w jedną całość.
Było to bardzo mile spotkanie, o które zadbał Zbigniew Zamachowski. Dodajmy, że Zbigniew Zamachowski już teraz zaprosił
na kolejne spotkanie, które w ramach cyklu spotkań
„U Zbyszka na podwórku” odbędzie się 1 września
w Muzeum Regionalnym
w Brzezinach.
Komitet Odnowy Kościoła Świętej Anny za naszym
pośrednictwem pragnie złożyć podziękowania panu Janowi Kuś, państwu Stąporek i państwu Nowańskim
za pomoc w organizacji niedzielnego spotkania.
 GK

Zbigniew Zamachowski oraz Teresa Lipowska i Joanna Zasada „Noemi” FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Podczas spotkania jego uczestnicy mogli dowiedzieć się wielu ciekawych informacji o życiu i zawodzie aktorki

Po mszy św. Zbigniew Zamachowski przeprowadził rozmowę z gośćmi FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

„Brzeziny znałam od dawna, gdyż 12 lat mieszkałam w Łodzi” FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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Sakrament pierwszej Komunii Świętej w Farze
W niedzielę 9 czerwca w kościele pw. Podwyższenia św.
Krzyża w Brzezinach sakrament Pierwszej Komunii Świętej został udzielony

13 uczniom klas trzecich
Szkoły Podstawowej w Lipinach i Gałkowa Kolonii. Podczas uroczystej mszy św. sakramentu udzielił im ks.

Bogusław Starus wikariusz
z parafii pw. Podwyższenia św.
Krzyża w Brzezinach. Dzień
wcześniej dzieci po raz pierwszy przystąpiły do spowiedzi,

którą oprócz ks. Bogusława
Starusa przeprowadził także
ks. Bogumił Walczak. Na tak
ważnej uroczystości nie mogło zabraknąć wychowawcy

Sylwii Sokołowskiej oraz dyrekcji Anety Pecyny i jej zastępczyni Katarzyny Pietraszun. Do sakramentu dzieci przygotowane zostały przez

katechetę Jerzego Cieślaka.
Obecnie trwa biały tydzień,
podczas którego dzieci uczestniczą w wieczornych nabożeństwach.
 GK

W niedzielę 9 czerwca w kościele pw. Podwyższenia św. Krzyża w Brzezinach sakrament Pierwszej Komunii Świętej został udzielony 13 uczniom klas trzecich Szkoły Podstawowej w Lipinach i Gałkowa Kolonii

Nadzwyczajny Walny zjazd Wojewódzkiego
Związku Pszczelarzy



W sobotę 8 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny odbył się Nadzwyczajny
Zjazd Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi.

Uczestniczyło w nim ponad 60 delegatów ze wszystkich kół rejonowych wchodzących w skład związku wojewódzkiego. Głównym celem
zjazdu było dokonanie zmian
w statucie dających możliwość udziału w strukturach
związkowych Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy stowarzyszeń pszczelarzy oraz
zmiany prowadzące do większej kontroli struktur związkowych nad działalnością

Zarządu Wojewódzkiego
Związku Pszczelarzy. Podczas
nadzwyczajnego zjazdu przyjęto również nowe regulaminy
działalności struktur związkowych tj. zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego.
Po kilku godzinach obrad
i licznych głosowań zamierzone cele zostały osiągnięte. Pozostał jedynie niedosyt
związany z brakiem możliwości dyskusji nad obecnymi
problemami wynikającymi

z działalności poprzedniego
zarządu, gdyż przewodniczący
zjazdu ściśle respektował zasady zjazdu nadzwyczajnego.
Miłym akcentem zjazdu
było miejsce w którym zjazd
się odbywał. Za udostępnienie sali, w której zapewniono
doskonałe warunki podziękowania dla burmistrz Brzezin
złożył prezes Wojewódzkiego
Związku Pszczelarzy, a powiatowi za udostępnienie ekranu.

 GK

Po kilku godzinach obrad i licznych głosowań zamierzone cele zostały osiągnięte FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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Trwa Różańcowe Jerycho w Brzezinach

D

FOT. TOMASZ GUZEK

o soboty 15 czerwca, do godz. 8 rano w kaplicy pw. NMP Częstochowskiej
w Brzezinach trwa „Jerycho Różańcowe”. Ta niecodzienna forma maryjnej adoracji
różańcowej odbywa się w Brzezinach po raz trzeci i gromadzi wielu uczestników
z Brzezin i okolicznych miejscowości.

W parafii NMPCZ trwa Jerycho różańcowe czyli 7 dni i nocy Adoracji Najświętszego Sakramentu
Nazwa „Jerycho Różańcowe” nawiązuje do wydarzenia
opisanego w biblijnej Księdze Jozuego. Według Pisma Świętego, wprowadzający
Izraelitów do Ziemi Obiecanej po okresie niewoli egipskiej następca Mojżesza, Jozue, otrzymał od Boga nakaz, by wojsko przez siedem
dni okrążało przy głośnych
dźwiękach trąb kamienne
mury Jerycha. Siódmego
dnia od huku trąb potężne
mury niedostępnego miasta
popękały i runęły, a Jerycho
zostało zdobyte.
Brzezińskie „Jerycho Różańcowe” to nieprzerwane, rotacyjne czuwanie grup
osób przed Najświętszym
Sakramentem przez siedem
dni i sześć nocy w intencjach
Miasta, Ojczyzny, własnych
uczestników oraz wynagrodzenia Bogu i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy
świata, Kościoła, w rodzinach, za grzechy obojętności
i aborcji. Czuwanie obejmuje
m.in. codzienną mszę świętą, nabożeństwo czerwcowe,
nieustający różaniec, koronkę

do Miłosierdzia Bożego.
Początki „Różańcowego
Jerycha” w Polsce związane
są z osobą Anatola Kaszczuka (zwanego później „Apostołem Różańca”), delegata
wspólnoty apostolskiej Legionu Maryi z Irlandii do Polski
w 1946 roku. To właśnie on,
kiedy ważyły się losy pierwszej pielgrzymki papieża Jana
Pawła II do Polski, zaproponował zorganizowanie i przeprowadzenie siedmiodniowego Kongresu Różańcowego
na Jasnej Górze. Zakładał on
codzienne odprawianie mszy
świętej, odmawianie nieustającego różańca i koronkę do
Miłosierdzia Bożego przed
wystawionym Najświętszym

Sakramentem w intencji
przyjazdu Ojca Świętego. Te
siedem dni modlitwy nazwano „Oblężeniem Jerycha".
Uczestnicy na Jasnej Górze
chcieli trwać na modlitwie,
by runęły „mury” zagradzające drogę Ojcu Świętemu do
Polski. I rzeczywiście, przeszkody zostały zwyciężone.
Anatol Kaszczuk nazywał to
wydarzenie pierwszym „Oblężeniem Jerycha".
I tu zaczyna się wątek, który dla mieszkańców Brzezin powinien mieć szczególne znaczenie. Duchowość
twórcy „Jerycha” Anatola
Kaszczuka została ukształtowana przez warszawską mistyczkę, wizjonerkę maryjną,

Wyrazy współczucia
dla szefowej Anny Duda
z powodu śmierci Mamy

składają
pracownicy firmy Szaszłyk

Mariannie Kowalskiej
Wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy z powodu śmierci Mamy
składają

koleżanki i koledzy z Urzędu Skarbowego w Brzezinach

Barbarę Klos (zm. w 1981
r.), autorkę „Myśli różańcowych” – zebranych w osobne paragrafy przekazów, które wizjonerka otrzymywała
bezpośrednio od Najświętszej Maryi Panny. Nie byłoby
to może stwierdzenie sensacyjne, gdyby nie fakt, że mistyczka Barbara Klos urodziła
się w 1902 r. w… Brzezinach!
Anatol Kaszczuk pozostawał
pod wpływem duchowości
i mistycznych wizji Barbary
Klos przez prawie czterdzieści lat, można zatem śmiało zaryzykować tezę, iż „mistyczka z Brzezin” jest pośrednio twórczynią jednego
z najbardziej prężnie działających w Polsce i na świecie nurtów duchowości maryjnej; „Jerycho” bowiem ma
swoje przyczółki na całym

świecie, m.in. w Danii, Francji, Włoszech, Irlandii, Niemczech, a nawet na Filipinach.
Organizatorką brzezińskiego „Jerycha” jest Zofia Szczur
– ogólnopolska koordynatorka Jerych Różańcowych,
jedna z duchowych spadkobierczyń Anatola Kaszczuka. Jak wyjaśnia Zofia Szczur
- Jerycho różańcowe to jest
taka bitwa duchowa, aby pękły nieprzeniknione mury
zła, szczególnie ważna w tej
brzezińskiej parafii NMPCZ,
gdzie wzrasta zarówno materialny jak i duchowy kościół.
Od strony brzezińskiej wydarzenie koordynuje Elżbieta Pietrzak – brzezinianka,
założycielka funkcjonującej
przy brzezińskim klasztorze
wspólnoty o. Pio. Za pośrednictwem „BIS” organizatorzy

składają serdeczne podziękowania ks. dziekanowi Markowi Balcerakowi – proboszczowi parafii NMP Częstochowskiej w Brzezinach za
życzliwość i udostępnienie
kaplicy wiernym czuwającym na adoracji i modlitwie
różańcowej przed Najświętszym Sakramentem przez
siedem dni i sześć nocy.
 TOM
REKLAMA

Półkolonie
jeździeckie
w stajni
Borowa,
731 701 550
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Sobotni turniej hokeja na trawie
W sobotę 8 czerwca na boisku ze sztuczną nawierzchnią stadionu miejskiego
w Brzezinach rozegrany został Turniej o Mistrzostwo
Okręgowego Związku Hokeja na Trawie w Łodzi. Turniej
rozegrany został pomiędzy
drużynami w trzech kategoriach wiekowych: młodzikach obejmujących dzieci
z rocznika 2006-2007 w której zgłosiły się trzy drużyny, z rocznika 2008-2009 - 4
drużyny oraz w najmłodszej
grupie - maluchów obejmujących dzieci z rocznika
2010 i młodszych w której
zgłosiły się także 4 drużyny.
Turniej zakładał rozegranie
dwóch spotkań po 15 minut
w systemie każdy z każdym,
a następnie mecze o I i III
miejsce. Dla najmłodszych

zawodników i zawodniczek
turniej miał charakter raczej
zabawy, której na boisku nie
brakowało. Wśród młodzików I miejsce zajęła drużyna
żółtych z Brzezin, II miejsce
różowych z Brzezin, zaś III
Polonia Skierniewice. Wśród
dzieci I miejsce zajęli zawodnicy ( chłopcy) z Piekar, II
miejsce zespół czerwonych
z Brzezin, zaś III drużyna
różowych z Brzezin, a IV
niebiescy z Brzezin. Wśród
maluchów, rywalizowały po
dwie drużyny z Brzezin i Polonii Skierniewic zwycięzcami byli wszyscy gdyż tutaj liczyła się zabawa.
Na zakończenie turnieju burmistrz Brzezin Ilona Skipor zwycięskim drużynom wręczyła puchary, a prezes Anna Krasińska

medale, które otrzymał każdy uczestnik. Każdy uczestnik otrzymał także getry na
ochraniacze. Dodajmy, że
turniej przygotowany był
przez Małgorzatę Polewczak
trenerkę młodziczek i Małgorzatę Wójcik trenerkę zawodniczek z dwóch młodszych kategorii wiekowych.
Przedstawiciele klubu sportowego Hokej Start Brzeziny
starają się aby tego typu turniej odbywał się raz w miesiącu w różnych miejscowościach, gdyż tego typu
sparingi zapewniają wiele wspaniałej zabawy a także pozwalają na sprawdzenie możliwości zawodniczek, gdyż dziewczęta w tym
samym wieku grają przeciwko chłopcom.
 GK

Na zakończenie turnieju burmistrz Brzezin Ilona Skipor zwycięskim drużynom wręczyła puchary

W sobotę 8 czerwca na boisku ze sztuczną nawierzchnią stadionu miejskiego w Brzezinach rozegrany został Turniej o Mistrzostwo Okręgowego Związku Hokeja na Trawie w Łodzi FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Turniej przygotowany był przez Małgorzatę Polewczak trenerkę młodziczek i Małgorzatę Wójcik trenerkę zawodniczek z dwóch młodszych kategorii wiekowych FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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Remis i porażka piłkarzy

R

emis przed własną publicznością z PTC Pabianice i wyjazdowa porażka
z Zawiszą Rzgów to ostatnie rozstrzygnięcia spotkań piłkarzy Startu Brzeziny
w rozgrywkach łódzkiej klasy okręgowej. Podopieczni trenera Daniela Wasiaka
przed ostatnią kolejką są pewni utrzymania na szóstym poziomie rozgrywkowym
w naszym kraju oraz tego, że ich dwunasta pozycja w tabeli do końca się nie
zmieni.

Pojedynek z Pabianickim
To w a r z y s t w e m C y k l i stów był bardzo ważny pod
względem mentalności zespołu. Po ostatnich słabszych występach i trzech
punktach dopisanych bez
konieczności wychodzenia na boisko (walkower 3:0
w związku z wycofaniem
się z rozgrywek Włókniarza Konstantynów Łódzki) czarno-czerwoni mogli
przełamać się z potencjalnie
słabszymi rywalami. Zespół
z Pabianic o dziwo postawił
poprzeczkę bardzo wysoko.
W 10. minucie Krzysztofa
Bogdana pewnym uderzeniem pokonał Piotr Szynka. Odpowiedź brzezinian
mogła być błyskawiczna, ale
po wznowieniu gry Dariusz
Szymanek minął dwó ch
obrońców, wyszedł sam na
sam z bramkarzem, przelobował go, a piłka zamiast
wpaść do siatki odbiła się
od poprzeczki. Na szczęście chwilę później Robert
Szubert świetnie zagrał futbolówkę na lewe skrzydło, a tam Dominik Jedynak
po pokonaniu obrońcy, zagrał piłkę zewnętrzną częścią stopy na pole karne. Fatalny błąd popełnił Kamil
Stolarek, który wślizgiem
wbił piłkę do własnej bramki. Kiedy wszystko zaczęło
wracać do normy i Start zaczął osiągać przewagę, nieuwagę obrońców ponownie
wykorzystał Piotr Szynka,
który po raz drugi wpisał
się na listę strzelców w 34.
minucie. Na tym jednak
się nie skończyło. Dziewięć
minut później Daniel Dudziński wykorzystał bierną
postawę defensywy i z bliskiej odległości posłał piłkę
do siatki. Czarno-czerwoni
próbowali jeszcze w pierwszej odsłonie odrobić część
strat, ale im się to nie udało.
Dopiero po zmianie stron,
bardzo szybko brzezinianie
zdobyli kontaktowego gola.
Dosłownie kilka sekund po
gwizdku sędziego wznawiającym grę Start przeprowadził szybką zespołową akcje, którą pięknym strzałem

z dystansu wykończył Robert Szubert. Szybko strzelony gol dał nadzieję na odwrócenie losów pojedynku.
Niestety to rywale mieli lepsze okazje na podwyższenie wyniku. W jednej z akcji Piotr Szynka trafił do
bramki po raz trzeci, jednak
okazało się, że był na pozycji spalonej i gola słusznie
nie uznano. W końcówce
zdecydowanie lepiej spisywali się gospodarze. Miejscowi po przejęciu piłki
w mgnieniu oka znajdowali się w polu karnym rywali.
Czas uciekał bardzo szybko,
a gola dającego remis jak
nie było tak nie było. Kiedy już wszyscy zaczęli tracić nadzieję w 89. minucie
bramkę dającą remis strzelił Marcin Frontczak. Ostatecznie Start zremisował
z PTC Pabianice 3:3. Czarno-czerwoni zagrali w składzie: Krzysztof Bogdan Mariusz Tkaczyk, Marcin
Frontczak, Bartosz Kowalczyk (46. Marcin Pietrzak)),
Tomasz Białek, Filip Niźnikowski (69. Igor Jadgodziński), Dominik Jedynak, Artur Pożdziej, Paweł Swaczyna, Robert Szubert, Dariusz
Szymanek. W innych meczach 28. kolejki UKS SMS
Łódź rozbił na wyjeździe
Bzurę Ozorków 4:0, na zero
zagrały również rezer wy
ŁKS Łódź, które rozgromiły 7:0 GLKS Sarnów/Dalików. LKS Rosanów zremisował 2:2 z PTC Pabianice, rezerwy trzecioligowego
Sokoła Aleksandrów Łódzki przegrały 0:1 z rezerwami drugoligowego Widzewa Łódź, a Włókniarz Pabianice uległ 1:4 Termom
Uniejów. Oprócz walkowera w meczu Startu Brzeziny
z Włókniarzem Konstantynów Łódzki bez rozegrania
meczu rozstrzygnięto inny
mecz. Orzeł Parzęczew nie
przyjechał do Głowna, więc
trzy punkty powędrowały
na konto Stali, a pojedynek
GKS Ksawerów z Zawiszą
Rzgów zweryfikowano jako
walkower 0:3 dla rzgowian.
Wszystko ze względu na to,

że w ekipie z Ksawerowa
wystąpił nieuprawniony zawodnik. Na boisku było 1:3.
W pr z e d o st at n i e j ko lejce piłkarze Startu wybrali się do Rzgowa. Mecz
z miejscowym Zawiszą należał do jednych z najtrudniejszych w całym sezonie. Trzeci zespół w tabeli
był zdecydowanym faworytem. Mimo dobrej gry i waleczności naszemu zespołowi nie udało się do Brzezin wrócić choćby z jednym
punktem. Już po niecałym
kwadransie gry wynik spotkania otworzył Michał Łągiewczyk. Zawisza poszedł
za ciosem i w 33. minucie
zdobył drugiego gola. Na listę strzelców wpisał się Bartosz Bronka. Nadzieję naszej dr uży nie przy w rócił po zmianie stron Artur
Poździej, który w 47. minucie zdobył kontaktowego
gola. Niestety brzezinianie
nie byli w stanie wyrównać
ani wyjść na prowadzenie.
W trzeciej minucie doliczonego czasu gry żółtą kartką upomniany został Dariusz Szymanek, a po dyskusji z sędzią ponownie
został napomniany i w efekcie ukarany czerwoną kartką. Chwilę później Krzysztofa Bogdana pokonał Dawid Rokuszewski i ustalił
końcowy rezultat na 3:1.
Nasz zespół w tym spotkaniu wystąpił w składzie:
Krzysztof Bogdan - Mariusz
Tkaczyk, Marcin Frontczak, Igor Jagodziński, Filip Niźnikowski, Norbert
Kowalski, Mariusz Matusiak, Marcin Pietrzak (78.
Bartosz Kowlaczyk), Artur
Pożdziej, Paweł Swaczyna,
Dariusz Szymanek. W innych meczach tej kolejki
Włókniarz Pabiancie przegrał aż 1:6 ze Stalą Głowno,
Termy Uniejów pokonały
3:1 GKS Ksawerów, rezerwy Widzewa Łódź wygrały wysoko 4:0 z LKS Rosanów, PTC Pabianice przegrał 1:7 z rezerwami ŁKS
Łódź, GLKS Sarnów/Dalików rozbił 10:0 Bzurę Ozorków, a UKS SMS Łódź bez

żadnych problemów wygrał
6:1 z Orłem Parzęczew. Tym
razem trzy punkty walkowerem za mecz z Włókniarzem Konstantynów powędrowały do rezerw Sokoła

Aleksandrów Łódzki.Kolejne, ostatnie już w tym sezonie spotkanie łódzkiej klasy okręgowej czarno-czerwoni rozegrają w niedzielę
16 czerwca o godzinie 17:00

na Stadionie Miejskim przy
ulicy Sportowej 1. Rywalem
brzezinian będzie szósty
w tabeli zespół Term Uniejów.
 DS

Międzynarodowy Staż Shorin-ryu karate


N a p o c z ą t k u c z e r w c a w h a l i s p o r t o w e j W U M w Wa r s z a w i e o d b y ł s i ę
Międzynarodowy Staż Shorin-Ryu karate.

Aleksander Wira z sensei Kenyu Chinen FOT. DARIUSZ JĘDRZEJCZAK
Głównym prowadząc ym
b y ł s e n s e i Ke ny u C h i nen, a uczestnikiem m.in.

brzezinianin Aleksander
Wira reprezentujący na co
dzień Łódzkie C entrum

Okinawa Shorin-ryu Karate i Kobudo ,,BUSHI”.
W treningach wzięli udział
karatecy z klubów Shorin-Ryu z terenu całej Polski oraz kilkuosobowe ekipy Shorin-Ryu z Republiki Czech i Francji. Łódzkie
C entrum Okinawa Shorin-ryu Karate i Kobudo
,,BUSHI” reprezentowali:
Norbert Budzyński (2 dan),
Robert Makochoń (2 dan),
Aleksander Wira (1 dan),
Jan Dąbrowski (2 kyu), Stanisław Kuchta (2 kyu) i Jan
Kuchta (4 kyu). Była to
pierwsza część czerwcowego spotkania z sensei Kenyu
Chinen. Druga przeznaczona jest tylko dla stopni mistrzowskich. Prawdopodobnie odbędzie się ona w połowie czerwca w Pińczowie.

 DS

REKLAMA

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY
informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) wywieszony jest na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz gruntu o pow. 0,2448 ha stanowiącego
działkę nr 1224, położonego w Brzezinach przy ul. Łódzkiej 35, przeznaczonego do
oddania w użyczenie do 30 czerwca 2020 r. na rzecz dotychczasowego użytkownika.
Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od 05 czerwca 2019 r. do 26 czerwca 2019 r.
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